
Boconád község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V. 26.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások ár – és díjtételeiről szóló 

19/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Módosító rendelkezések 
 

1. § Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások ár – és díjtételeiről szóló 19/2011. (XI. 
28.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
1. § 

Közterület használat díja 
 

„Boconád község területén a közterület használatáért fizetendő díjak: 
 

Polgármesteri hivatal előtti terület:  bruttó 500 Ft/alkalom (területtől 
függetlenül) 
Kastély melletti terület:   bruttó 3.000 Ft/alkalom (területtől 
függetlenül)” 

 
2. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„2. § 

 Helyiséghasználati díj 
 

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő igazgatási, művelődési, oktatási, szociális 
célra használt helyiségek díja: 

 
Művelődési ház:  nagyterem fűtési szezonon kívül:  bruttó 2.000 Ft/óra
  

fűtési szezonban:  bruttó 3.000 Ft/óra 
 

 kisterem: fűtési szezonon kívül:  bruttó 1.000 Ft/óra
  

fűtési szezonban:  bruttó 2.000 Ft/óra 
 

A fűtési szezon október 15. és április 15. között értendő.” 
 

3. § A Rendelet 2/A §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„2/A § 
 

 (1) Önkormányzati lakás célú ingatlan bérleti díja:   bruttó 275Ft/m2 
  (Szabadság tér 1., Szabadság tér 15.) 
 
(2) Önkormányzati nem lakáscélú ingatlan bérleti díja:  bruttó 5000 Ft/hó” 
  (Hóvirág u. 47.)    



 
4. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„3.§ 

Temetkezés, temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak: 
 

„(1) A temetés hely feletti rendelkezési jog megváltásának (sírhelyek) díja: 
- egyes sírhely:  bruttó 10.000 Ft/25 év 
- kettes sírhely:  bruttó 20.000 Ft/25 év 
- hármas sírhely: bruttó 30.000 Ft/25 év 
- négyes sírhely: bruttó 40.000 Ft/25 év 
- sírbolt: bruttó 60.000 Ft/60 év 

 
(2) Az önkormányzat a temetőben az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: 

  - ravatalozó és eszközök bérlete: bruttó 5.000 Ft/alkalom” 
 

5. § A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„4.§ Fénymásolás és fax igénybevételének díja: 
 
(1)A Polgármesteri Hivatalban a fénymásoló és fax használatáért az igénybevevő által 
fizetendő díjak: 
 

- Fénymásolás:  A/4 oldal bruttó 20 Ft/oldal 
A/3 oldal bruttó 40 Ft/oldal 

- Faxolás    bruttó 100 Ft/oldal” 
 

Záró rendelkezések 
 

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon 
hatályát veszi. 

 
 
Kelt: Boconád, 2014. május 26. 
 
 
 
Kis István    Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából: 
polgármester      Dr. Holló Ágnes aljegyző 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Boconád, 2014. május 26. 
     P.H.     
 
 
     Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából: 
       Dr. Holló Ágnes aljegyző 


